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Yleiset ohjeet

Yleiset ohjeet

Noudattamalla tässä oppaassa annettuja ohjeita, käytät
laitteestasi turvallisesti ja saat laitteesta suurimman
mahdollisen hyödyn.

Lue käyttöohje huolellisesti ennen laitteen käyttöönottoa.
Säilytä käyttöopas mahdollista myöhempää tarvetta
varten.
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1. Turvallisuusohjeita
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de1. Turvallisuusohjeet
Käyttö- ja laiteturvallisuus
- Älä mittaa laitteella jännitteisistä osista tai niiden

läheltä.
- Älä säilytä tai käytä laitetta/anturia liuottimien ja

kuivattavien kemikaalien kanssa.

Tuoteturvallisuus / takuun säilyminen
- Käytä laitetta vain teknisissä tiedoissa kuvatuissa

olosuhteissa.
- Käytä laitetta käyttöohjeessa kerrottujen ohjeiden

mukaan huolellisesti. Älä käytä voimaa.
- Älä altista anturin kahvaa tai johtoa yli 70 °C

lämpötilaan, ellei anturia ole erityisesti tarkoitettu
korkeiden lämpötilojen mittaukseen.
Antureille ja sensoreille luvatut lämpötilat tarkoittavat
vain sensorin mittausaluetta.

- Avaa laitetta vain ohjeissa kuvatulla tavalla.
Tee laitteeseen vain käyttöohjeissa kerrottuja huolto ja
korjaus toimenpiteitä. Huoltaessasi laitetta. Käytä
ainoastaan alkuperäisiä Testo varaosia.

Huolehdi kierrätyksestä
- Toimita käytetyt paristot ja akut kierrätykseen.
- Huolehdi laitteen ympäristöystävällisestä

hävittämisestä sen elinkaaren lopussa.
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2. Laitteen käyttötarkoitus

2. Laitteen käyttötarkoitus
Käytä laitetta vain suunniteltuihin käyttötarkoituksiin.
Epävarmassa tilanteessa kysy neuvoa Testolta tai
jälleenmyyjältäsi.

Testo 512 on Lämpötilakompensoitu painemittari
positiivisen ja negatiivisen paineen ja paine-eron
mittaamiseen neutraaleista kaasuista. 2hPa, 20hPa ja
200hPa mittariversioilla voidaan mitata myös
virtausnopeutta pitotputkella.
Laite on suunniteltu mm. seuraaviin käyttötarkoituksiin:

· Lämmityksen, ilmanvaihdon ja ilmastoinnin mittauksiin.
· Asiakaspalvelu ja huolto tarkoituksiin.

Laitetta ei tulekäyttää seuraavissa olosuhteissa:
· Räjähdysalttiit paikat
· Lääketieteelliset diagnostiset mittaukset
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3. Tuotekuvaus
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3.1 Näyttö ja näppäimistö
Yleistä

1 Infrapunaliitäntä,
Paineletkun liitännät (4/6mm):
(+) positiivinen ylipaine
(-) negatiivinen ylipaine

2 Näyttö
3 Näppäimet
4 Paristokotelo (laitteen takana)

Näppäintoiminnot
Painike Toiminto

On/off -kytkin;
(Sammuta laite pitämällä
näppäintä pohjassa)
Näytön valaistus on / off
Pitotoiminto, maksimi/minimi
arvon näyttö
Avaa/sulje asetusten muutos
valikko (pidä näppäin painettuna)
Asetusvalikossa:
hyväksyy valinnan
Asetusvalikossa:
Valitun asetuksen arvo nousee
Asetusvalikossa: Valitun
asetuksen arvo laskee
Tulostus
Anturin nollaus
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3. Tuotekuvaus

Tärkeät näytöt
Näyttö Merkitys

Pariston varaus (alhaalla vasemmalla näytössä):
4 palkkia paristokuvakkeessa: Laitteen paristo on täysi
· Ei palkkeja paristokuvakkeessa: Paristo on lähes tyhjä
Tulostustoiminto: Arvot on lähetetty tulostimeen

3.2 Liitännät
Infrapunaliitäntä

Mittaustiedot voidaan lähettää Testo tulostimeen laitteen
päässä olevan infrapunaliitännän avulla.

Painemittausyhteet

Paineletkut kiinnitetään laitteen yläosassa oleviin liittimiin.

3.3 Virtalähde
Laitteen virtalähteenä toimii 9 V paristo tai ladattava
akku. Laitetta ei voida käyttää verkkovirralla, eikä ladata
ladattavia paristoja laitteessa.
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4. Käyttö
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4.1 Paineletkujen liittäminen,
Pitot putki

> Paineletkujen liittäminen:
! Liitä paineletkut (4 tai 6mm) oikein laitteessa olevien

merkkien mukaan:
· positiivisen ylipaineen mittaus (+)
· negatiivisen ylipaineen mittaus (-)
· Paine-eron mittaus (+ -)

> Pitot putken liittäminen (mallit 2hPa, 20hPa ja
200hPa):
1 Liitä paineletkut (4 tai 6mm) oikein laitteessa olevien

merkkien mukaan:
2 Liitä paineletkut pitot putken yhteisiin:
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4. Käyttö

4.2 Laitteen käynnistys ja
sammutus

> Laitteen käynnistäminen:
- paina .

- Laite tekee näyttötestin: Näytössä käy lyhyesti
(2x 8888).

- Mittausnäkymä avautuu: Mittauslukema tulee
näyttöön.

> Laitteen sammuttaminen:
- Paina ja pidä (noin 2s) painettuna kunnes laite

sammuu.

4.3 Näytön valon sytytys ja
sammutus

> Näytön valon toiminta:
- Paina lyhyesti laiteen valo syttyy. Kun näpäintä

painaa uudestaan, näytön valo sammuu.

4.4 Asetusten muuttaminen
1 Asetusvalikon avaaminen:

! Laitteen ollessa mittaustilassa, ei Hold, min tai max
tilassa.

- Pidä (noin. 2s) painettuna kunnes näyttö
muuttuu.
Pääset muuttamaan seuraavaa asetusta .
näppäimellä
Asetusten muutostilasta voit poistua milloin vain
painamalla ja pitämällä (noin. 2s) painettuna.
Kaikki tehdyt muutokset tallentuvat laitteeseen.
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4. Käyttö
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2 Paineyksikön valitseminen:
! Asetusten muutostila on avattu, yksikkö vilkkuu.
- Valitse haluamasi mittausyksikkö /

näppäimillä ja vahvista valinta painamalla .

3 Suureen valitseminen alemmalle näyttöriville:
Alemman näyttörivin suureeksi voidaan valita lämpötila
(sisäinen lämpötila-anturi) tai virtaus (mallit 2hPa,
20hPa ja 200hPa).

! Asetusten muutostila on avattu, °C°F vilkkuu.
1 Valitse haluamasi toiminto / näppäimillä ja

vahvista valinta painamalla :
· On: Lämpötila näkyy näytön alemmalla rivillä,

paitsi, jos virtausmittaus on aktivoitu (mallit 2hPa,
20hPa ja 200hPa).

· OFF: Lämpötila ei näy laitteen näytöllä.
OFF valittu, malli 2000hPa:
> Siirry kohtaan 4 ASETA VAIMENNUS.

OFF valittu, mallit 2hPa, 20hPa ja 200hPa:
- m/s ja fpmx100 tulevat näytölle.
> Siirry kohtaan 3.

On valittu:
- Valittu lämpötila vilkkuu.

2 Valitse haluamasi yksikkö / näppäimillä ja
vahvista valinta painamalla :
Malli 2000hPa:
> Siirry kohtaan 4 ASETA VAIMENNUS.

Mallit 2hPa, 20hPa ja 200hPa:
- m/s ja fpmx100 vilkkuu.
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4. Käyttö

3 Valitse haluamasi vaihtoehto / näppäimillä
ja vahvista valinta painamalla :

· On: Virtausmittausarvo näkyy näytön alemmalla
rivillä.

· OFF: Virtausmittausarvo ei näy laitteen näytöllä.
OFF valitttu:
> Siirry kohtaan 4 ASETA VAIMENNUS.

On valittu:
- Valittu virtaussuure vilkkuu.

4 Valitse haluamasi yksikkö / näppäimillä ja
vahvista valinta painamalla :
- Asetettu tiheys ja yksikkö tulevat näytölle.

Tiheyden syöttäminen on välttämätöntä oikeiden
virtaustietojen saamiseksi.
5 Aseta arvo / näppäimillä ja vahvista valinta

painamalla :
- Asetettu Pitot arvo ja teksti Pitot factor tulee

näyttöön.

Pitot arvo riippuu käytetystä Pitot putkesta.
6 Aseta arvo / näppäimillä ja vahvista valinta

painamalla :

4 Aseta vaimennus:
Vaimennuksen ollessa aktivoituna muuttuva keskiarvo
näkyy näytöllä. Arvo muodostuu säädettävissä
olevasta mittausten määrästä:

· 1 = Vaimennus ei aktiivinen, mittausarvo näytöllä.
· 20 = Maksimi vaimennus, 20 viimeisimmän

mittauksen keskiarvo.
! Asetusten muutostila on avattu, Vaimennus näkyy

näytöllä.
- Aseta arvo / näppäimillä ja vahvista valinta

painamalla :
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4. Käyttö
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5 Max/min paineen tulostusasetus:
! Asetusten muutostila on avattu, MaxMin näkyy

näytöllä.
- Valitse haluamasi vaihtoehto / näppäimillä

ja vahvista valinta painamalla :
· On: Tulostettaessa mittausarvoja, myös paineen

ja virtauksen maksimi ja minimi arvot tulostuvat
(versiot 2hPa, 20hPa ja 200hPa).

· OFF: Tulostettaessa mittausarvoja, paineen ja
virtauksen maksimi ja minimiarvot eivät tulostu.

- ja valittu lämpötilayksikkö tulevat näytölle.

6 Lämpötila-arvon tulostusasetus:
! Asetusten muutostila on avattu, ja asetettu

lämpötilayksikkö näkyvät näytöllä.
- Valitse haluamasi vaihtoehto / näppäimillä

ja vahvista valinta painamalla :
· On: Tulostettaessa mittausarvoja, myös lämpötila-

arvo tulostuu.
· OFF: Tulostettaessa mittausarvoja, lämpötila-arvo

ei tulostu.

7 Auto Off toiminnon asettaminen:
! Asetustenmuutostila on avattu, AutoOff näkyy

näytöllä.
- Valitse haluamasi vaihtoehto / näppäimillä

ja vahvista valinta painamalla :
· on: Mittauslaite sammuu automaattisesti, jos

laitteen näppäimiin ei kosketa 10 minuuttiin.
Poikkeus: Auto off ei toimi pitotoiminnossa.

· oFF: Mittauslaite ei sammu automaattisesti.

8 Päiväyksen ja ajan asettaminen:
! Asetusten muutostila on avattu, Year (vuosi) näkyy

näytöllä.
1 Aseta vuosi / näppäimillä ja vahvista valinta

painamalla .
2 Aseta month (kuukausi), day (päivä) ja time (aika)

/ näppäimillä ja vahvista jokainen valinta
painamalla .
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4. Käyttö

9 Laitteen nollaus:
! Asetusten muutostila on avattu, RESET (nollaus)

näkyy näytöllä.
- Valitse haluamasi vaihtoehto / näppäimillä

ja vahvista valinta painamalla :
· no: Laitetta ei nollata.
· Yes: Laite palautetaan tehdasasetuksiin.

Päiväys ja aika eivät nollaudu.
- Laite palautuu mittausnäkymään.
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5. Mittaaminen
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> Mittauksen tekeminen:

- Laite on päällä ja mittaustilassa.
1 Aseta mittauslaite mittauspaikkaan.

Mittaustulokset voivat vääristyä, jos laitetta
liikutellaan nollauksen jälkeen. Nollauksen jälkeen
laitetta ei tulee liikutella. Suorita laitteen nollaus
ennen jokaista mittausta Laite voidaan nollata vain
alueella 0...25% mittausalueesta.

2 Suorita nollaus ilmakehässä ennen letkujen
liittämistä painamalla .

3 Kiinnitä mittausletkut painejärjestelmään tai aseta
Pitot putki kanavaan ja lue mittaustulokset.

> Pitotoiminto, maksimi/minimiarvojen näyttö:
Paine tai virtausmittaus voidaan asettaa pitotilaan,
käynnistyksen jälkeen mitatut maksimi ja minimiarvot
saadaan näytölle.
- Painele näppäintä kunnes haluamasi arvo

tulee näyttöön.
- Arvot tulevat seuraavassa järjestyksessä:

· Hold: Pitotoiminto
· Max: Korkein mitattu arvo
· Min: Alin mitattu arvo
· Mittaustila

> Maksimi ja minimiarvojen nollaus:
Maksimi ja minimiarvot voidaan nollata.
1 Painele näppäintä, kunnes Max tai Min

tulee näytölle.
2 Paina ja pidä näppäintä painettuna noin 2 s.

- Kaikki maksimi ja minimi arvot nollautuvat
nollaushetken tilanteeseen.
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5. Mittaaminen

> Tulostaminen:
Tulostamiseen tarvitaan lisävarusteena saatava testo -
tulostin.

Tulostettaessa mittaushetken arvoja tai tallennettuja
arvoja, myös paine- ja virtausmittausyksikköjen
maksimi, minimi arvot tulostuvat. (vain 2hPa, 20hPa
ja 200hPa mallit).
- Katso kappale ASETUSTEN MUUTTAMINEN.

- Paina näppäintä.
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6. Hoito ja huolto
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de6. Hoito ja huolto
> Laitteen puhdistus:

- Puhdista laite kostealla liinalla. Käytä liinan
kostuttamiseen saippuavettä, mikäli laite on likainen.
Älä käytä puhdistukseen voimakkaita aineita tai
liuottimia!

> Pariston/akun vaihto:
! Laite on pois päältä.
1 Avaa paristokotelo työntämällä kantta nuolen

osoittamaan suuntaan.
2 Poista vanha paristo/akku ja laita uusi tilalle (9 V).

Varmistu pariston napaisuudesta!
3 Sulje paristokotelon kansi työntämällä se takaisin

paikalleen.
Laitteen asetukset voivat palata perusasetuksiin,
kun laite ei saa virtaa.

4 Tarkasta laitteen asetukset.
- Katso kappale ASETUSTEN MUUTTAMINEN.
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7. Tekniset tiedot

7. Tekniset tiedot
Characteristic Value
Kaikki mallit:
Mittausyksiköt Paine (hPa, kPa, psi, inH2O, mmHg, inHg,

mmH2O
Vain 2hPa, 20hPa, 200hPa versiot: Pa
Lämpötila (°C, °F)
Vain 2hPa, 20hPa, 200hPa versiot:
Virtaus (m/s, fpmx100)

Lämpötilan mittausalue 0...+60°C/32...+140°F
resoluutio 0.1°C, 0.1°F
Käyttölämpötila 0...+60°C / 0...+140°F
Säilytyslämpötila -10...+70°C / 14...+158°F
Painetarkkuus 0,5% of final value ±1 Digit (22°C/71.6°F)
Mittauskohteet Ei agressiiviset kaasut
Mittausväli 2/s
Virtalähde 1x 9V paristo tai akku
Pariston kesto Noin. 120h (näytön valo pois päältä)
Suojausluokka TopSafe suojalla varustettuna ja paineletkut

kytkettynä: IP65
EU direktiivi 89/336/EEC
Takuu 2 vuotta
2hPa malli:
Mittausalue paine 0...+2hPa
Resoluutio paine 0.001hPa
Ylikuormituspaine ±10hPa
Mittausalue virtaus 2...17.5m/s, 3.95...34.45fpm
Resoluutio virtaus 0.1m/s, 0.1fpmx100
20hPa malli:
Mittausalue paine 0...+20hPa
Resoluutio paine 0.01hPa
Ylikuormituspaine ±200hPa
Mittausalue virtaus 5...55m/s, 9.85...108.3fpm
Resoluutio virtaus 0.1m/s, 0.1fpmx100
200hPa malli:
Mittausalue paine 0...+200hPa
Resoluutio paine 0.1hPa
Ylikuormituspaine ±2000hPa
Mittausalue virtaus 10...100m/s, 19.7...196.9fpm
Resoluutio virtaus 0.1m/s, 0.1fpmx100
2000hPa malli:
Mittausalue paine 0...+2000hPa
Resoluutio paine 1hPa
Ylikuormituspaine ±4000hPa
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8. Lisävarusteet ja varaosat
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varaosat

Tuote Tuotenumero
Silikoniletku 0554 0440
Pitot putki
TopSafe -suojakotelo likaa, iskuja ja vettä vastaan 0516 0221
Testo IRDA protokollatulostin 0554 0547

Lisää tietoa lisävarusteista ja varaosista saat testo
jälleenmyyjältäsi tai esimerkiksi internetsivuilta:
www.testo.fi
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